
PROGRAM DZIAŁA Ń WYCHOWAWCZYCH

W KLASIE VTb rok szk. 2002 / 2003

Wych. kl. Teresa Gleba

Celem nadrzędny: podniesienie motywacji ucznia do nauki i umiejętności współżycia i
współpracy w grupie. Wiele miejsca poświęcono na zagadnienia związane z z
przygotowaniem uczniów do wejścia w dorosłeżycie, wybranie właściwej drogi dalszego
kształcenia oraz wejścia na rynek pracy.

ZAGADNIENIA CELE WYCHOWAWCZE SPOSOBY I FORMY
REALIZACJI

UWAGI

UCZEŃ JAKO
CZŁONEK

SPOŁECZNOŚCI
SZKOLNEJ

1. Współodpowiedzialność
za losy jednostki i grupy:

a) wybór samorządu klasowego
b) samoocena oraz ocena

społeczności uczniowskiej
c) integracja zespołu klasowego
d) zaangażowanie uczniów w

sprawy klasy, szkoły
i środowiska

e) mobilizowanie do osiągania
lepszych wyników w nauce
i poprawy frekwencji

2. Przeciwdziałanie
bezmyślnemu naśladownictwu
i biernemu przystosowaniu
społecznemu

3. Kulturalne i właściwe i właściwe
zachowanie się w różnych
sytuacjach

4.Szacunek dla drugiej osoby
5.Tolerancja i prawo do odrębności

przekonań

- propozycje, dyskusja,
głosowanie

- włączanie się do wybranych
zadań np.dyżury na korytarzu

- samoocena i ocena kolegów,
współudział w ustalaniu oceny
z zachowania

- opieka na salą 146 oraz gablotą
na korytarzu szkolnym

- współudział w opracowaniu
planu pracy i tematyki godz.

. wychowawczych
- przygotowanie imprez klaso-

wych: Dzień Chłopaka,
Andrzejki, Mikołajki,
Wigilia, Studniówka,
Dzień Kobiet

- tworzenie uczniowskich
zespołów pomocy koleż.

- udział w apelach, akademiach
i uroczystościach szkolnych



UCZEŃ JAKO
CZŁONEK
RODZINY

1. Poznanie samego siebie,
przyjęcie systemu wartości
jako podstawy znalezienia wła-
ściwego miejsca w rodzinie.

2. Zachęta do rozwijania w sobie
elementów więzi duchowej

3. Wyrabianie odpowiedzialności
za powierzone obowiązki

4. Umiejętność współżycia
z innymi, tolerancja, wzajemny
szacunek.

5. Wdrażanie do aktywnego
uczestnictwa wżyciu rodziny.

- l. wych.: W klasie jak w
rodzinie;
Jaką rodzinę chciałbym
stworzyć

Jak przeciwdziałać przemocy
w rodzinie

- Moja rola w przygotowaniu
do świąt

- Tradycjeświąteczne dawniej
i dziś

WSPOMAGANIE
UCZNIA W JEGO

ROZWOJU
PSYCHOSPOŁE-

CZNYM

1.Rozwijanie umiejętności
komunikowania się z
rówieśnikami i dorosłymi

2. Rozwijanie umiejętności
wyrażania się na piśmie i dysku-
towania

3. Wyrabianie umiejętności słucha-
nia innych i korzystania z ich
poglądów.

4. Wyrabianie umiejętności
konstruktywnego rozwiązywania
problemów, unikania knfliktow,
odróżniania dobra od zła

5. Wzmacnianie odporności na
wpływ patologicznychśrodo-
wisk.

6. Wskazywanie sposobów unika-
nia zagrożeń.

7. Wyrabianieświadomej pracy
nad samowychowaniem.

Pogadanki na temat:
- Uczymy się aktywnie słuchać
- Rozpoznajemy uczucia swoje

i innych
- wyrażamy swoje sądy i opinie
- Presja grupy – jak sobie z tym

radzić
- Umiejętność rozwiązywania

konfliktów
- ankieta dotycząca agresji
- poznanie różnego typu zagro-
żeń ( sekty, uzależnienia,
subkultury )

- współpraca z pedagogiem
szkolnym, nauczycielami
i rodzicami

KULTURA
ZDROWOTNA

I PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ

1. Rozwijanie potrzeby zaintereso-
wania własnym zdrowiem
i uświadomienie korzyści
płynących ze zdrowego stylu
życia.

2. Propagowanie zdrowego stylu
życia.

3.Poszerzenie wiedzy na temat
społecznej szkodliwości
nałogów

- pogadanki na godz. wych.
- współpraca z pedagogiem

szkolnym, pielęgniarką
i rodzicami

- spotkania z pielęgniarką
- projekcja filmów o tematyce

uzależnień,
- udział w imprezach

sportowych,



UCZEŃ
JAKO CZŁONEK
SPOŁECZNOŚCI

LOKALNEJ
I NARODU

1. Kształtowanie szacunku do
symboli narodowych i lokalnych

2. Refleksja nad ciągłością historii
na przykładzie patrona szkoły

3.Poszerzenie wiedzy na temat
5 Pułku Ułanów Zasławskich

4. Wyrabianie umiejętności propa-
gowania działań szkoły w swoim
środowisku

5. Kształtowanie postaw patrioty-
cznych i obywatelskich

6. Poszerzenie wiedzy na temat UE

- uczestnictwo wświęcie
5 PUZ

- aktywny udział w
obchodach 40-lecia szkoły

- zwiedzanie wystaw
osiągnięć szkoły, Izby Tra-
dycji

- l. wych.. Historia i tradycje
5P U Z

Wybory samorządowe
Pamięć i szacunek dla tych
którzy polegli – rocznica
II wojny światowej

- udział w apelach i akade-
miach szkolnych

- zdobywanie informacji
na temat naszego regionu

KULTURA
SPĘDZANIA

WOLNEGO CZASU

1. Propagowanie dbałości o swoją
sprawność fizyczną,

2.Kształtowanie umiejętności
organizacji czasu wolnego

3.Rozwijanie zainteresowań
czytelnictwem, literaturą piękną,
dobrym filmem, sztuką teatralną,
dorobkiem kultury

4. Umożliwiane korzystania
z dorobku kultury

- pogadanki na l.wych. na temat
Jak spędzam czas wolny
Czego słucham i co oglądam
Najczęściej

- wycieczki do Muzeum Kultury
Kurpiowskiej i Galerii

- organizacja i udział
w studniówce

- wycieczka krajozn.-turyst.,
biwak klasowy

-udział w imprezach szkolnych:
Andrzejki, dyskoteki

EKOLOGIA
I OCHRONA

ŚRODOWISKA

1.Wyrabianie szacunku dla przy-
rody, odkrywanie jej piękna.

2. Wskazywanie zagrożeń dla
środowiska wynikających
z postępu cywilizacji

3. Wyrabianie nawyku zachowania
czystości w miejscu nauki,
zamieszkania oraz miejscach
użyteczności publicznej

4.Poszerzenie wiedzy na temat
zasad ochrony naturalnego
środowiska,

- pogadanki i dyskusja na l.wych.
na temat:
Mój wkład w ochronę śro-
dowiska
Nasze przyzwyczajenia
a ochronaśrodowiska
Degradacjaśrodowiska
w naszym regionie

- udział w pracach
porządkowych na terenie
szkoły, dbałość o klaso-
pracownię i przyległy
korytarz, ukwiecenie ich.



UCZEŃ
JAKO TWÓRCA

SWOJEJ
PRZYSZŁOŚCI

1.Wdrażanie do samopoznania
2.Wyzwalanie wewnętrznego

potencjału ucznia
3.Przełamywanie barier

emocjonalnych
4.Wyrabianie szacunku dla samego

siebie, poznanie swoich zaintere-
sowań i mocnych stron

5.Kształtowanie umiejętności
planowania własnego rozwoju

6.Poznanie najważniejszych
podstaw prawnych zatrudnienia

7. Zdobycie umiejętności
przygotowania i sprawnego
pisania listu motywacyjnego,
życiorysu zawodowego ( CV )
prawidłowego wypełniania
kwestionariusza osobowego

8. Zdobycie umiejętności prowa-
dzenia rozmowy kwalifikacyjnej,

9. Poszerzenie wiedzy na temat
sposobów poszukiwania pracy

10.Wdrażanie do planowania pracy
w związku z egzaminem dojrza-
łości i egzaminem z przygoto-
wania zawodowego

11.Poszerzenie informacji na temat
możliwości dalszego kształcenia

- pogadanki i dyskusja na l.wych.
na temat możliwości dalszego
kształcenia „Moje wymarzone
studia”

- analiza materiałów reklamo-
wych uczelni

- wycieczka na uczelnie
- aktywny udział w Olimp.

Wiedzy i Umiejętności
Budowlanych

- spotkanie z pracownikiem
Urzędu Pracy

- zapoznanie ze wzorami listów
motywacyjnych i CV oraz
instrukcją ich pisania

- zapoznanie z prawidłowo
wypełnionym kwestinariuszem
osobowym

-zapoznanie z instrukcją
przygotowania się do rozmowy
kwalifikacyjnej
- analiza ogłoszeń prasowych

wskazywanie zagrożeń
związanych z niektórymi

typami ogłoszeń
- pogadanki na temat technik
szybkiego uczenia się,
Jak radzić sobie ze stresem?
Jak dobrze zdać egzamin?
Kto ma wpływ na moje
przyszłeżycie.

WSPÓŁPRACA
Z RODZICAMI

1. Angażowanie rodziców wżycie
klasy i szkoły. Przygotowanie
studniówki.

2.Zapoznanie rodziców z regula-
minem egzaminu dojrzłości
i egzaminu z przygotowania
zawodowego

3. Podejmowanie wspólnie z rodzi-
cami działań wpływających

na poprawę frekwencji i wyników
w nauce

- spotkania z rodzicami
- rozmowy indywidualne
- kontakt telefiniczny
- udział rodziców w

studniówce i jej przygoto-
wanie

- pedagogizacja rodziców
zwrócenie uwagi na
występujące zagrożenia

- dzielenie się z rodzicami
uwagami o ich dziecku

- podpisywanie umów z ucz.
w obecności rodzica
dotyczących nieopuszczania
zajęć bez usprawiedliwienia

Wychowawca klasy


